Izvršni odbor HZSN-a
Datum: 24. veljače 2014.
Broj: 02/14/vb

ZAPISNIK
sa 22. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 24. veljače
Novinarskom domu, u Zagrebu

2014. godine, u

Započeto u 17.00 sati
PRISUTNI: Jura Ozmec, Marijan Bakić, Robert Valai, Nikola Lipovac, Ivana Likačić
Krajina, Robert Šalinović
ODSUTNI: Marin Šarec, Anton Filić , Zlatko Karlo, Iva Perdec Augustić, Ante Župan

OSTALI PRISUTNI: Vesna Brumec
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum
za donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice IO HZSN-a
Priprema Sabora HZSN-a (3.3.2014. 10.30 sati)
Nogometni turnir Moldova
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 21. sjednice IO HZSN-a.
Ad.2.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će se 23.
Sabor HZSN-a održati 03. ožujka 2013. godine u Novinarskom domu u Zagrebu i
izvijestio ih o sljedećem:
- Sabor će imati dva dijela, radni i svečani
● Radni dio sabora počinje u 10.30 sati, a jedna od točaka dnevnog reda će biti
prijedlog izbora novog člana Izvršnog odbora HZSN-a obzirom da se Marin
Šarec povukao na vlastiti zahtjev
● Svečani dio Sabora počinje u 12.00 sati i na njemu će biti dodjela HZSN
priznanja i nagrada za 2013. godinu

-

potpisat će se ugovori sa 3 sponzora Grawe životno osiguranje, Kompas i
Hotel Korana
glavni sponzor Sabora i ove godine će biti Atlantic Grupa d.o.o.
voditelj svečanog dijela Sabora opet će biti Romano Janečić
svi prisutni na svečanom dijelu Sabora biti će pozvani na domjenak, u Press
klub HND-a, koji će pripremiti Hotel Korana

Ad.3.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO da je stigao poziv za
sudjelovanje nogometne reprezentacije HZSN-a na nogometnom turniru u Moldovi i
da je rok prijave 05. ožujka 2014. godine. Rekao je da je to preskupi put za koji
HZSN-nema novaca bez obzira što domaćin snosi troškove smještaja. Otvorena je
rasprava u kojoj je Nikola Lipovac predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno
prihvatili da ukoliko kolege iz Splitske sekcije pronađu sponzora za navedeni put,
mogu sastaviti nogometnu reprezentaciju HZSN-a i sudjelovati na navedenom
turniru.
Ad- 4.
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO o sljedećem:
-

do 28. veljače 2014. godine otvoren natječaj HND-a za najbolje novinarske
radove u 2013. godini.
izabrana je i olimpijska komisija AIPS-a a u njoj nije Marin Šarec
Dovršeno u 17.30 sati.

Zabilježila:
Vesna Brumec
Organizacijski tajnik HZSN-a

Glavni tajnik HZSN-a
Marijan Bakić

Predsjednik HZSN-a
Jura Ozmec

